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Birgit Bolgann bød velkommen, gennemgik dagsordenen, introducerede dagens tema og 

opfordrede til en kort præsentationsrunde, som blev gennemført. 

 

1) ”Siden sidst”– orientering fra Fiskeridirektoratet om særlige områder eller sager.

  

- Status på ansøgninger/tilladelser om opdræt i vandsøjlen.  

Stig Prüssing orienterede om status på antallet af muslingeopdrætsanlæg: Der er givet i alt 

65 tilladelser, heraf 58 på Limfjorden.  Herudover er der givet 4 forhåndstilladelser, hvor 

der endnu ikke er modtaget den krævede bankgaranti, og der er indkommet 4 nye 

ansøgninger til behandling.  

 

- Status på ansøgninger om depot-/lagerområder 

Der er givet i alt 7 tilladelser til depotområder, alle i Limfjorden. Der er ikke modtaget nye 

ansøgninger. 

 

- Ny Regulering af muslinge- og østersfiskeriet 

Birgit Bolgann orienterede om arbejdet med forslaget fra Danmarks Fiskeriforening om en 

licensordning lig FKA for muslingefiskeriet i Limfjorden.  

Der udarbejdes udkast til et regelsæt, hvor eksisterende tilladelsesindehavere også gives 

fremtidige tilladelser på baggrund af et historisk fiskeri. Tilladelserne vil være 

overdragelige, dog med undtagelse af de tilladelser, der udstedes til østersfartøjer, der 

hidtil har haft et begrænset fiskeri.  

 

Reglerne vil ikke ændre ved de rammer, der i øvrigt gælder for muslinge- og østersfiskeri. 

Disse vil blive fastsat løbende under hensyn til bestandene og det givne miljø. 

 

Hovedsigtet med bekendtgørelsen er at give en fleksibel ramme for, at fiskerne selv kan 

beslutte ejerskifter og sammenlægninger. Der er således mulighed for strukturtilpasning. 

Det er ikke hensigten, at fartøjsandelene skal kunne spredes, så der kommer flere fartøjer 

med tilladelse i de enkelte fiskerier, end der er nu.  

 

Ole Lundberg Larsen udtrykte fiskeriets begejstring for udviklingen mht. overdragelige 

tilladelser.  

(FD har d. 30. januar 2009 sendt udkast til Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter 

muslinger og østers i høring. ) 
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2) TEMA: Natura 2000, miljøkonsekvensvurderinger og muslingefiskeriet  

 

Maria Krohn redegjorde for de nye regler vedrørende bevaring og beskyttelse af 

naturtyper og arter mv. til implementering af EU’s habitatdirektiv, der blev indført i 

forbindelse med en ændring af fiskeriloven i juni 2008. 

 

Centralt for lovændringen er kravet om gennemførsel af miljøkonsekvensvurderinger i 

eller i nærheden af de habitat- og fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), hvor 

der er ansøgt om tilladelse til en fiskerirelateret aktivitet omfattet af fiskeriloven. 

På baggrund af konsekvensvurderingen træffes der afgørelse om, hvorvidt der kan gives 

tilladelse til det pågældende projekt, som på fiskeri- og fiskeopdrætsområdet er at forstå 

som enhver aktivitet, hvortil der skal ansøges om tilladelse fra 

Fødevareministeriet/Fiskeridirektoratet.  

 

Der må ikke meddeles tilladelse, hvis konsekvensvurderingen viser, at det ikke kan 

udelukkes, at påvirkningen i forhold til bevaringsmålsætningerne for det pågældende 

område ved udførelsen af den fiskerirelaterede aktivitet er negativ.  

 

Desuden følger det af EF-Domstolens afgørelse i sag 127/02 (Waddenzee-sagen eller 

Muslingedommen) at habitatdirektivets krav om at gennemføre 

miljøkonsekvensvurderinger, udover eksisterende aktiviteter, som udgangspunkt også 

omfatter aktiviteter, som har været udøvet igennem en årrække, men som der hvert år 

gives fornyet tilladelse til.  
 

Kravet har i første omgang haft betydning i forhold til muslinge- og østersfiskeri, hvortil 

der udstedes tilladelser for ét år af gangen. Disse fiskeriaktiviteter vil således, hvis de 

samtidigt planlægges udøvet enten i eller i nærheden af internationale 

naturbeskyttelsesområder, være omfattet af konsekvensvurderingskravet.  

 

Birgit Bolgann supplerede, at det er enten Fødevareministeriet eller ansøger, der 

foranlediger udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderinger. Ministeriet har efter 

fiskeriloven mulighed for at afvise at gennemføre en vurdering, hvis det på forhånd 

vurderes, at den ansøgte aktivitet vil være uforenelig med bevaringsmålsætningerne for 

området, eller hvis omfanget af det ansøgte projekt vurderes at være uproportionalt i 

forhold til omkostningerne ved en miljøkonsekvensvurdering. Hvis vurderingen ikke 

foretages af Fødevareministeriet, vil en eventuel vurdering, som måtte blive tilvejebragt af 

ansøgeren dog indgå i grundlaget for direktoratets beslutning om, hvorvidt der kan gives 

tilladelse til den ansøgte aktivitet.       

Knud Flensted bemærkede, at Fiskeriloven giver mulighed for at udsende 

konsekvensvurderingerne i en offentlig høring og at en høringsproces ville være med til at 

sikre, at eventuelle fejl findes.   
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Birgit Bolgann bemærkede, at afgørelserne altid skulle træffes på et fagligt velfunderet og 

belyst grundlag og at man i den forbindelse i nødvendigt omfang ville benytte sig af 

muligheden for en høring.  

 

Eskild Kierkegaard understregede, at alle DTU-Aqua’s rapporter offentliggøres, og at 

instituttet i den forbindelse altid er åbne for kommentarer, dialog og kritik. 

 

Arne Bækgaard påpegede, at tilladelser til opdræt gives for 10 år og at eventuelle 

konsekvensvurderinger for opdrætsanlæg bør tilpasses det forhold. Han understregede 

endvidere, at opdrætsaktiviteter bør prioriteres i det fremtidige arbejde med at udvikle 

muslingeproduktionen i Limfjorden. 

 

Miljøkonsekvensvurderinger i Limfjorden 

Per Dolmer introducerede DTU-Aqua’s arbejde med de gennemførte 

konsekvensvurderinger i Limfjorden. (se vedhæftede PowerPoint præsentation)  

 

Knud Flensted påpegede, at man i udpegningsgrundlaget har forbyttet referenceværdier 

for hvinand og krikand.  

 

Birgit Bolgann redegjorde for den klage Danmarks Naturfredningsforening har sendt til 

Kommissionen vedr. Fiskeridirektoratets tilladelser til muslingefiskeri i habitatområder i 

Limfjorden. 

Kommissionen (Generaldirektoratet for Miljø) har i den anledning stillet en række 

supplerende spørgsmål til den danske regering. Fødevareministeriet har via 

Udenrigsministeriet den 13. januar 2009 afgivet sit svar på spørgsmålene til 

Kommissionen. 

Birgit Bolgann understregede, at Kommissionens tilbagemelding vil have stor betydning 

for den fremtidige praksis for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger på 

fiskeriområdet.    

 

 

3) Revision af bekendtgørelse om muslinger m.m. v/Fødevarestyrelsen 

   

Per Dolmer foreslog, at man tilrettelægger produktionsområders afgrænsning i henhold til 

habitatområdernes afgrænsning. 

  

Søren Mattesen påpegede, at erhvervet ikke ønsker at blive pålagt yderligere 

forpligtigelser mht. mikrobiologiske prøvetagninger.  
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Birgit Bolgann understregede, at Fiskeridirektoratet vil iværksætte drøftelser med henblik 

på forenkling af regler vedr. prøvetagning og produktionsområder. 

 

 

4) Orientering om igangværende projekter og evalueringer vedr. fødevaresikkerhed og 

procedurer for egenkontrol i forbindelse med opdræt af blåmuslinger v/Jens Kjerulf 

Kristensen, Dansk Skaldyrcenter. 

(Se vedhæftede PowerPoint præsentation). 

 

Birgit Bolgann understregede, at Fiskeridirektoratet vil iværksætte drøftelser med henblik 

på forenkling af regler vedr. prøvetagning for opdrætsanlæg. 

 

 

 5) Beretning fra erhvervene.  

 

Arne Bækgaard fortalte, at der er 58 aktive opdrætsanlæg. Produktionen i 2008 var ca. 

1800 tons pakkede muslinger. (ca. 15 mio. kr.)  

I 2009 forventes en produktion på ca. 4000 tons. 

Markedet har i 2008 oplevet en del turbulens, særligt eksporten til beneluxlandene har 

svigtet. 

 

Foreningen opfordrede Fiskeridirektoratet til at kontrollere udnyttelsen af eksisterende 

tilladelser. Tilsyneladende udnyttes en del eksisterende tilladelser kun i meget begrænset 

omfang.  

 

Foreningen ønsker en revision af bekendtgørelsen vedr. opdræt. Særligt forhold vedr. 

antallet af tilladelser pr. ejer ønskes lempet.  

 

Søren Mattesen understregede vigtigheden af en lempelse af reglerne omkring ejerforhold 

og størrelsen af anlæg. Reglerne må ændres, hvis man ønsker, at industrien skal foretage 

væsentlige investeringer på opdrætsområdet. 

Birgit Bolgann foreslog, at emnet inddrages i de foreslåede drøftelser med erhvervet.   

 

 

6) Eventuelt, samt dato for næste møde. 

 

Birgit Bolgann berettede, at Fødevareerhverv endnu ikke har afsluttet behandlingen af 

ansøgninger om støtte fra EFF.  

 

Udvalget besluttede, at næste møde skulle lægges ca. 6 måneder frem. Fiskeridirektoratet 

indkalder.  


